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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Suatu peristiwa kebudayaan hadir dengan beberapa aspek pendukung. 

Beberapa aspek yang mendukung antara lain adalah adanya sebuah penggunaan 

bahasa. Bahasa bersifat pasif hingga ia dituturkan menjadi bentuk tuturan. 

Kebahasaan ada sebagai pendukung peristiwa-peristiwa tersebut. Perbedaan 

peristiwa menyebabkan perbedaan penggunaan kebahasaan. Salah satu peristiwa 

kebudayaan yang menggunakan kebahasaan sebagai suatu doa pengharapan yaitu 

ritual. Bahasa mendominasi berlangsungnya suatu ritual. Upacara ritual adalah 

sistem aktifasi atau rangkaian tindakan yang ditata oleh adat atau hukum yang 

berlaku dalam masyarakat yang berhubungan dengan bagaimana macam peristiwa 

tetap yang biasanya terjadi pada masyarakat yang bersangkutan (Koentjaraningrat, 

1971), salah satunya yakni ritual upacara panggih dalam prosesi pernikahan 

tradisional adat Jawa. 

Masyarakat Indonesia pada umumnya meyakini bahwa pernikahan 

merupakan sebuah gerbang baru dalam menjalani kehidupan. Pernikahan berasal 

dari kata nikah yang diambil dari bahasa Arab:  nikkah  (نكاح  Nikah adalah .( ال

ikatan perkawainan yang dilakukan sesuai ketentuan hukum dan ajaran agama 

(KBBI, 2008). Agama Islam mengajarkan bahwa pernikahan merupakan sebuah 

kesempurnaan dalam beribadah, pernikahan juga dianggap sebagai suatu ibadah.  
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“Dan diantara bukti-bukti kekuasaanNya ialah diciptakanNya 
pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu memperoleh 
ketenangan hati dan dijadikanNya kasih sayang diantara kamu. 
Sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesarannya 
bagi orang yang berfikirˮ (QS. Ar Ruum : 21) 

 

Di Indonesia, pernikahan kerap berlangsung secara besar-besaran, bahkan 

beberapa pasangan menyiapkan dana yang telah mereka tabung selama bertahun-

tahun untuk menyelenggarakan acara resepsi pernikahan. Pernikahan menjadi 

ajang orang tua untuk melepas masa lajang anak-anaknya. Di Jawa, pernikahan 

tradisional dilaksanakan lebih dari satu hari. Meskipun tak seluruh masyarakat 

Jawa melaksanakannya, namun pernikahan tradisional adat Jawa masih sering 

digunakan dalam acara peresmian kedua pasangan. Pernikahan adat Jawa terdiri 

dari beberapa bagian. Bagian-bagian tersebut merupakan ritual wajib dan harus 

dilaksanakan secara runtut.  

 

Tatacara pernikahan kejawen yakni: utusan, salar, nontoni, nglamar, 
ningseti, dhapukan panitya, kumbrakarnan, jonggolan, pasaang tarub 
tuwuhan pasren, sasrehan (srah-srahan utawi serahan), siraman, paes, 
midadareni, nyatri, nebus kembar mayang, majemukan, dan tempuking 
damel. (Sutawijaya, 1995) 
 

Prosesi yang menjadi perhatian lebih bagi para tamu undangan adalah 

upacara panggih. Upacara panggih adalah pertemuan pengantin pria dan wanita. 

Dapat dikatakan upacara panggih adalah puncak dalam prosesi pernikahan adat 

Jawa. Setelah mengalami rangkaian prosesi adat selama beberapa hari, kedua 

mempelai dipertemukan dalam upacara panggih. Keunikan dari acara panggih 

yakni tata cara bertemunya kedua mempelai, meskipun telah resmi menjadi suami 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI KONTEKS SITUASI WACANA LISAN PADA UPACARA... MOULIDVI RIZKI PERMITA



3 
 

 
 

istri, pertemuan kedua mempelai harus mengikuti kaidah-kaidah yang berlaku 

dalam adat Jawa. Hal menarik lainnya adalah hadirnya beberapa wacana yang 

dituturkan pranatacara sebagai sarana utama berjalannya upacara panggih. 

Wacana-wacana tersebut tersusun secara runtut menyesuaikan tiap acara pada 

upacara panggih. Upacara panggih terdiri atas balangan gantal, ngidak wiji dadi, 

singeban sindur, pangkon/bobot timbang, kacar kucur, dan pengantin wanita 

ujung kepada pengantin pria, kemudian terakhir penganten ngabekti kepada orang 

tuanya (Mulyono, 2002). 

Upacara panggih dilaksanakan sebagai berikut: kedua mempelai berjalan 

saling mendekat dari arah berlawanan. Setelah cukup dekat mereka saling 

mendahului melempar gantal yang terbuat dari daun siri, melambangkan rasa 

saling mengasihi antara suami dan istri seperti daun sirih yang sama rasanya 

meskipun dua sisinya berbeda wujud (Kridalaksana, 2001: 147).  

Tradisi pernikahan adat Jawa mempunyai banyak hal yang menarik untuk 

diteliti, baik secara tekstual maupun kontekstual. Penelitian ini hadir mengacu 

pada keistimewaan upacara panggih dilihat melalui beberapa wacana yang 

menjadi sarana utama berlangsungnya acara tersebut. Penggunaan bahasa yang 

berbeda dengan bahasa yang dituturkan para masyarakat Jawa pada umumnya 

menjadi tolak ukur untuk mengkaji lebih dalam wacana lisan pada upacara 

panggih yang dipimpin oleh seorang pranatacara.   

Seorang pranatacara memimpin berlangsungnya upacara panggih dengan 

menggunakan bahasa Jawa. Bahasa yang digunakan oleh pranatacara memiliki 

karakteristik kebahasaan yang berbeda dengan bahasa Jawa pada umumnya. 
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Bukan tanpa sebab, bahasa yang dipilih merupakan sebuah kesepakatan hingga 

menjadi pedoman di kalangan pranatacara pernikahan Jawa sebagai syarat 

berlangsungnya sebuah ritual. 

Pada dasarnya, kebudayaan Jawa terdiri atas beberapa macam ritual adat 

dan setiap tata upacara ritual memiliki makna tersendiri. Oleh karena itu, 

mengumpulkan dan menyusun bahasa mengenai wacana lisan dalam upacara 

panggih menjadi suatu sumbangsih keilmuan yang bermanfaat dalam 

pemeliharaan kebudayaan terutama di kalangan generasi muda melalui 

pemahaman konteks situasi pada sebuah wacana lisan. Mengingat hadirnya 

sebuah wacana selalu diiringi dengan konteks-konteks di luar kebahasaan, 

penelitian ini menganalisis wacana lisan pada upacara panggih melalui konteks 

situasi yang ada di dalamnya. Konteks situasi menganalisis wacana berdasarkan 

medan wacana, pelibat wacana, dan modus wacana. 

 

1.2  Batasan Masalah 

Untuk menghindari meluasnya permasalahan, maka batasan masalah 

dihadirkan dalam penelitian ini. Permasalahan ini dibatasi menjadi upacara 

panggih yang dilaksanakan di Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka masalah yang akan dijawab pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 
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Bagaimanakah konteks situasi pada wacana lisan upacara panggih dalam prosesi 

pernikahan tradisional adat ditinjau dari medan wacana, pelibat wacana, dan 

modus wacana? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan di atas, maka dapat disimpulkan tujuan dalam penelitian ini 

yakni mendeskripsikan konteks situasi pada wacana lisan upacara panggih dalam 

prosesi pernikahan tradisional adat ditinjau dari medan wacana, pelibat wacana, 

dan modus wacana. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Teoretis 

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memberi sumbangan pemikiran 

terhadap ilmu pengetahuan linguistik, khususnya bidang linguistik kebudayaan 

dalam sebuah wacana. Mengingat bahasa tidak hanya dipelajari dengan faktor-

faktor internal kebahasaan namun juga di luar bahasa seperti kultur budaya dan 

konteks situasi yang menyertainya. 

1.5.2  Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat  memaparkan lebih dalam 

wacana lisan yang terkandung pada upacara panggih. Bagi para penyelenggara 

pernikahan, diharapkan dapat membantu dalam pemahaman upacara panggih 

secara lebih baik sehingga mampu memberikan fasilitas yang memadai untuk 
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melakukan upacara panggih sebagai simbol kebudayaan Jawa. Bagi para 

pranatacara, penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dalam 

penerapan wacana lisan pada upacara panggih sehingga para pranatacara dapat 

tetap mempertahankan kebudayaan Jawa yang terkandung sebagai akar budaya 

bangsa. 

 

1.6 Tinjauan Pustaka 

Penelitian terkait konteks situasi pada wacana lisan upacara panggih dalam 

pernikahan tradisional adat Jawa belum pernah ada sebelumnya, namun 

sehubungan dengan berdirinya suatu karangan tidak mungkin berasal dari ruang 

hampa, penelitian-penelitian sejenis telah ada sebelumnya, antara lain:  

Penelitian Arifianti (2000) dengan judul “Simbol-simbol Ritual Prosesi 

Perkawinan Tradisional Masyarakat Lamongan: Kajian Semiotik” yang 

menafsirkan makna prosesi perkawinan tradisional masyarakat Lamongan melalui 

simbol-simbol bahasa di era globalisasi. Penelitian ini menggunakan metode 

deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan secara observasi partisipasi, 

daftar pustaka, dan wawancara terhadap informan dalam seminar pengantin 

tradisional khas Lamongan. Permasalahan dalam penelitian ini yakni: (1) simbol-

simbol prosesi ritual upacara perkawinan tradisional masyarakat Lamongan, (2) 

bentuk-bentuk pergeseran nilai pada prosesi ritual upacara perkawinan tradisional 

masyarakat Lamongan masa kini, dan (3) apa saja faktor penyebab pergeseran 

nilai pada prosesi ritual upacara perkawinan tradisional masyarakat Lamongan 

masa kini. Perbedaan penelitian Arifianti dengan penelitian ini yakni terletak pada 
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objek kasian. Penelitian ini mengkaji tentang teks wacana, sedangkan penelitian 

Arifianti mengaju pada konteks-konteks yang mendukung prosesi pernikahan 

Adat Lamongan. 

Natalia (2005) menulis penelitian terkait wacana lisan yang berjudul  

“Analisis Konteks Situasi dan Teks Ritual pada Prosesi Upacara Tingkeban 

Masyarakat Jawa di Surabaya”. Penelitian ini membahas tentang konteks situasi 

dan makna teks ritual pada perayaan tingkeban menurut kebudayaan masyarakat 

Jawa beragama Islam di Surabaya. Permasalahan yang mendasari penelitian 

tersebut adalah: (1) Bagaimanakah konteks situasi prosesi tingkeban dan (2) Apa 

makna teks ritual yg terdapat dalam prosesi tingkeban di Surabaya. Penelitian 

tersebut menggunakan metode deskriptif dengan metode pengumpulan data 

kualitatif meliputi observasi partisipasi pasif, wawancara, dan pustaka buku. Teori 

yang digunakan untuk mengkaji permasalahan di atas yakni teori konteks situasi 

yang meliputi filed, tenor, mode. Teks-teks wacana yang terdapat dalam prosesi 

tersebut diyakini merupakan suatu pengharapan terhadap Tuhan untuk 

memberkahi sang calon bayi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Natalia 

terletak pada fenomena yang dianalisis, meskipun keduanya secara tekstual 

mengkaji tentang suatu ritual di Jawa. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya yakni 

kedua penelitian tersebut menganalisis peristiwa kebudayaan Jawa. Teori konteks 

situasi digunakan dalam mengolah data dan menganalisis sebuah peristiwa 

kebudayaan ditinjau dari konteks lingual dan ekstralingual, sama seperti penelitian 

sebelumnya. 
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Sebuah penelitian hadir mengacu pada penelitian-penelitian sebelumnya 

kemudian menjadi referensi pada penelitian-penelitian baru. Perbedaan penelitian 

ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya yakni penelitian ini menganalisis 

sebuah prosesi pernikahan tradisional adat Jawa dengan teori kebahasaan yang 

bersifat empiris. Penelitian sebelumnya menganalisis kode-kode dalam prosesi 

pernikahan tradisional menggunakan teori semiotika, sedangkan penelitian ini 

menggunakan teori linguistik tepatnya analisis wacana dan mencoba menganalisis 

sebuah wacana melalui data kebahasaan serta hal-hal di luar kebahasaan sebagai 

pendukung berlangsungnya sebuah peristiwa. 

 

1.7 Landasan Teori 

Berbagai macam teori telah tercipta untuk menganalisis suatu kebahasaan. 

Teori-teori tersebut hadir sejak bahasa mulai digunakan oleh manusia. Dari 

beragam teori tersebut, terpilihlah teori analisis wacana konteks situasi karena 

sebuah ritual tidak dapat berlangsung tanpa sistem kebahasaan sebagai wacana, 

kemudiaan wacana tersebut hadir dengan konteks-konteks di luar kebahasaan 

yang memiliki simbol dan makna. Teori mengenai wacana yang menjadi 

penunjang berdirinya penelitian ini yakni: 

 

1.7.1 Analisis Wacana 

Analisis wacana adalah praktik pemakaian bahasa sebagai aspek sentral 

dari penggambaran suatu subjek, dan lewat bahasa ideologi terserap di dalamnya 

(Eriyanto, 2001: 3). Analisis wacana bertujuan untuk membaca dan memahami 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI KONTEKS SITUASI WACANA LISAN PADA UPACARA... MOULIDVI RIZKI PERMITA



9 
 

 
 

wacana lebih dalam. Menurut Collins Concise English Dictionary (dalam 

Eriyanto, 2001) wacana adalah (1) komunikasi verbal, ucapan, percakapan; (2) 

sebuah perlakuan formal dari subjek dalam ucapan atau tulisan; (3) sebuah unit 

teks yang digunakan oleh linguis untuk mengalisis satuan lebih dari kalimat. 

Foucault (dalam Eriyanto 2001: 3) menyatakan wacana kadang kala sebagai 

bidang dari semua pernyataan (statement), kadang kala sebagai sebuah 

individualisasi kelompok pernyataan, dan kadang kala sebagai praktik regulatif 

yang dilihat dari sejumlah pernyataan. Menurut  Lubis (dalam Eriyanto, 2001: 3) 

wacana/diskursus merupakan kumpulan pernyataan-pernyataan yang ditulis atau 

diucapkan atau dikomunikasikan dengan menggunakan tanda-tanda.  

 

1.7.1.1  Konteks Situasi 

Halliday (dalam Santoso, 2009:4) mengemukakan bahwa teks itu selalu 

dilingkupi konteks situasi dan konteks budaya. Konteks situasi adalah keseluruhan 

lingkungan, baik lingkungan tutur (verbal) maupun lingkungan tempat teks itu 

diproduksi (diucapkan atau ditulis). Di atas konteks situasi terdapat konteks 

budaya yang melingkupi teks dan konteks situasi. Untuk memahami teks dengan 

sebaik-baiknya, diperlukan pemahaman terhadap konteks situasi dan konteks 

budaya. Konteks budaya mengacu pada nilai yang dianut oleh sekelompok orang 

atau masyarakat. 

Untuk melihat cara kerja sebuah teks, penelitian harus mempertimbangkan 

cara kerja teks tersebut dalam konteks situasi tertentu. Konteks situasi maksudnya 

“melalui sebuah hubungan yang sistematik antara lingkungan sosial pada satu sisi 
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dan organisasi bahasa yang fungsional pada sisi lainnya”. Oleh karena itu, untuk 

memahami makna suatu teks harus juga dilihat dari konteks situasinya. 

Konteks situasi terdiri atas tiga unsur, yaitu field, tenor, dan mode of 

discourse. Ketiga unsur tersebut mengandung arti medan (field), pelibat (tenor), 

modus (mode). Halliday (dalam Rosmawaty, 2011) mengatakan bahwa setiap 

konteks situasi yang sebenarnya, susunan medan tertentu, pelibat dan sarana yang 

telah membentuk teks itu, bukanlah suatu kumpulan ciri yang acak, melainkan 

suatu keutuhan sebagai suatu paket yang secara khas bergandengan dalam suatu 

budaya. Berikut penjelasan terkait teori di atas: 

(i) Medan Wacana 

What is going? ‘apa yang terjadi?’. Medan wacana mencoba menganalisis 

setting ‘kondisi’ yang terjadi pada suatu peristiwa tutur. Medan wacana 

meliputi pengalaman yang terjadi pada proses, partisipan, dan keadaan, tujuan 

jangka pendek yang harus dicapai, dan tujuan jangka panjang yakni tempat 

dan skema yang lebih besar dan bersifat abstrak 

(ii) Pelibat Wacana 

Who is taking part? ‘siapakah yang ikut berperan?’. Pelibat wacana mengacu 

pada para pastisipan yang terdapat dalam suatu peristiwa tutur. Pelibat 

wacana meliputi peran dan fungsi individu terhadap masyarakat, status sosial 

para pelibatnya, dan jarak sosial para pelibatnya 

(iii) Modus Wacana 

How a rule assigned to language? ‘bagaimanakah sebuah sarana dalam 

kebahasaan’. Modus wacana mengacu pada bagian yang diperankan oleh teks 
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dalam suatu peristiwa tutur. Untuk menemukan hasil yang lebih memuaskan, 

modus wacana hendaknya mengungkap tiap-tiap kata yang menyusun 

berdirinya sebuah wacana lisan tersebut. Modus wacana meliputi peran 

bahasa, tipe interaksi, media serta saluran yang digunakan, dan modus retori.  

 

1.8 Metode Penelitian 

Untuk mendapatkan hasil sesuai yang diharapkan, penelitian harus 

dilaksanakan dengan prosedur dan tata cara yang benar. Merujuk kepada aturan 

yang berlaku, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. 

Istilah deskriptif ini menyatakan bahwa penelitian yang dilakukan semata-

mata hanya berdasarkan pada fakta yang ada atau fenomena yang secara empiris 

hidup pada penutur-penuturnya (Sudaryanto, 1994: 62). Penelitian yang terkait 

dengan kebudayaan pada umumnya bersifat kualitatif. Penelitian ini bersifat 

kualitatif karena dengan menggunakan metode kualitatif akan banyak ditemukan 

hal-hal yang tak terduga sebelumnya. Penelitian kualitatif menganggap kebenaran 

bersifat jamak dan dinamis mengikuti kondisi sosial setiap individu maupun 

kelompok. Penelitian kualitatif mencoba mengangkat hal-hal yang tidak terangkat 

pada penelitian kuantitatif. Penelitian kebudayaan cenderung ke arah kualitatif 

(Endraswara, 2003: 14). 

 

1.8.1 Objek Penelitian 

Data pada hakikatnya adalah objek penelitian beserta dengan konteksnya. 

Konteks yang dimaksud baik lingual maupun nonlingual dapat dipandang sebagai 
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realitas lain yang menentukan identitas objek penelitian (Sudaryanto, 1994: 14). 

Penelitian ini mengolah beberapa data kebahasaan yakni wacana lisan pada 

upacara panggih oleh pranatacara. Selain itu, data juga didapat melalui 

pengamatan terhadap konteks-konteks kebudayaan pada upacara panggih. 

Upacara panggih yang menjadi objek penelitian adalah upacara panggih yang 

bernuansa budaya Jawa Solo. Penelitian ini tidak membandingkan antara panggih 

Jawa Solo maupun panggih Jawa Yogyakarta, hanya memaparkan panggih Jawa 

Solo karena perbedaan diantara keduanya bersifat rancu, menyesuaikan kondisi 

para pelibatnya. 

Nilai-nilai yang terkandung dalam suatu ritual kebudayaan didapatkan 

melalui wacana yang dituturkan oleh pranatacara sebagai objek utama dalam 

penelitian. Wacana tersebut mewakili beberapa simbol kebudayaan. Simbol-

simbol pada upacara panggih juga dapat ditemukan melalui analisis konteks 

situasi. Simbol-simbol tersebut dapat berupa tindakan, benda-benda pendukung, 

dan bahasa yang bersifat abstrak. Oleh sebab itu, tindakan manusia selalu 

mempergunakan simbol-simbol sebagai media pengantar dalam berkomunikasi 

sehingga mampu memberikan informasi atau pesan makna tertentu. 

Menurut Sudaryanto (1994), syarat informan yang baik adalah penutur 

asli yang normal, sudah dewasa dengan renta usia 20 sampai dengan 50 tahun, 

cerdas dan kreatif, dan bukan orang yang dikuasai oleh teori karena sidat yang 

demikian dikuatirkan memberikan data palsu menurut teori tertentu. Pemilihan 

informan ditentukan secara nonrandom. Informan yang digunakan harus memiliki 

beberapa kriteria kelayakan.  
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Informan yang digunakan pada penelitian ini yakni seorang pranatacara, 

lahir dan dibesarkan di tanah Jawa, memahami bahasa dan kebudayaan Jawa, 

menggeluti bidang pranatacara selama kurang lebih sepuluh tahun, dan sehat 

jasmani maupun rohani. 

 

1.8.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan di rumah mempelai wanita, yakni Griyo Mapan 

Sentosa EG 03, Waru. Pemilihan para pelibat ditentukan berdasarkan nilai-nilai 

kekerabatan kedua mempelai yang bersangkutan. Pemilihan Kabupaten Sidoarjo 

mengikuti pemangku hajat. Penelitian dilaksanakan pada Sabtu, 09 Mei 2015 

pukul 12.00 WIB. 

 

1.8.3 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data atau biasa disebut dengan penjaringan data. 

Untuk pembahasan masalah yang diajukan dalam skripsi ini, diperlukan data 

kebahasaan yang relevan, yang diperoleh melalui penelitian terhadap objek 

sasarannya. Pelaksanaan metode ini diharapkan mampu memenuhi kriteria 

pemenuhan data riil dari wacana lisan maupun konteks-konteks kebudayaan pada 

upacara panggih.  

Metode yang digunakan yakni : 

1. Observasi partisipasi aktif 

Partisipasi dilakukan secara aktif, dengan terlibat pada upacara panggih, 

yakni sebagai penukar kembar mayang. Untuk pemenuhan data konteks, 
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penelitian dilakukan dengan mengamati peralatan yang digunakan pada setiap 

acara. 

2. Rekam 

Untuk memenuhi data kebahasaan, pembicaraan dan tuturan pranatacara 

direkam kemudian dicatat sesuai dengan kemampuan. Data yang dihasilkan 

tersebut kemudian diolah menjadi sebuah data kebahasaan yang belum valid. 

Data yang belum valid tersebut divalidasi dengan melakukan wawancara 

terhadap informan.  

3. Wawancara 

Wawancara terhadap informan dilakukan secara informal, yakni informan 

memberikan pembenaran terhadap data-data yang kurang valid. Data-data 

yang kurang valid tersebut terjadi karena keterbatasan kemampuan manusia 

dalam menjaring data. Informan memberikan data-data kebahasaan yang 

digunakan pada upacara panggih. 

4. Data Pustaka 

Setelah mendapatkan data, penelitian berlanjut kepada data pustaka yakni 

mencocokan kata-kata yang digunakan informan terhadap Kamus Bahasa 

Jawa. Selain itu, data pustaka juga digunakan untuk memperoleh data terkait 

konteks yang terdapat pada upacara panggih. Pustaka-pustaka ini terdiri dari 

skripsi, jurnal, buku diktat, majalah, hingga beberapa media masa ringan yang 

menyangkut prosesi pernikahan adat Jawa terutama panggih. 
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1.8.4 Metode Analisis Data 

Analisis data adalah cara-cara khas tertentu yang ditempuh peneliti untuk 

memahami problematik satuan kebahasaan yang diangkat sebagai obyek 

penelitian (Sudaryanto, 1994: 57). Wacana-wacana lisan yang dituturkan 

pranatacara dikelompokan berdasarkan masing-masing acara dalam upacara 

panggih. Kemudian wacana tersebut dianalisis berdasarkan: “apa yang terjadi 

pada setiap acara dalam upacara panggih serta tujuan berlangsungnya acara” 

mengacu pada medan wacana, “siapa saja yang terlibat pada setiap acara dalam 

upacara panggih” mengacu pada pelibat wacana, dan “bagaimana sarana 

kebahasaan pada setiap acara dalam upacara panggih” mengacu pada modus 

wacana. 

Dari data tersebut, dapat ditemukan hal-hal diluar teks sebagai konteks 

situasi pada wacana lisan upacara panggih. Teori konteks situasi digunakan pada 

setiap acara dalam upacara panggih. Hasil analisis diharapkan dapat menjawab 

permasalah terkait dengan upacara panggih, yakni konteks situasi pada wacana 

lisan dalam upacara panggih dengan tinjauan analisis wacana. 

 

1.8.5 Metode Penyajian Hasil Analisis Data 

Tahap selanjutnya adalah metode penyajian hasil analisis data. Penyajian 

hasil analisis data dilaksanakan secara formal dan informal. Penyajian data dalam 

penelitan ini dilakukan dengan metode informal. Metode informal menurut 

Sudaryanto (1994: 145) yakni penyajian hasil analisis data dengan menggunakan 

kata-kata biasa. Tujuan penyajian secara informal adalah supaya para pembaca 
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dapat lebih memahami hasil penelitian ini. Penyajian data dalam penelitian ini 

yakni: wacana lisan disajikan di setiap acara yang diambil dari modus wacana. 

Modus wacana berada di dalam konteks situasi masing-masing acara. Data 

wacana lisan ditemukan pada modus wacana, sedangkan medan wacana dan 

pelibat wacana ditemukan dalam konteks situasi masing-masing. 

 

1.9 Operasionalisasi Konsep 

Konsep merupakan unsur suatu penelitian karena merupakan definisi 

singkat dari sekelompok fakta atau gejala yang menjadi penelitian. Konsep itu 

masih bergerak di dalam abstrak. Konsep harus diubah dalam bentuk yang dapat 

diukur secara empiris, yaitu definisi operasional dengan kata yang 

menggambarkan perilaku atau gelaja yang diamati, diuji dan ditentukan 

kebenarannya oleh orang lain. 

Konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian adalah : 

1. Konteks Situasi 

 Hal-hal yang berada bersama teks dan menjadi pendukung berdirinya suatu 

wacana, seperti lingkungan tutur hingga lingkungan produksi sebuah wacana.  

2. Wacana Lisan 

 Wacana interaksi kebahasaan yang bersifat kongkret, dituturkan oleh seorang 

yang memiliki pengaruh terhadap lingkungan peristiwa tutur. 
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3. Upacara Panggih 

 Proses bertemunya mempelai pria dan wanita yang telah dipisahkan beberapa 

hari. Pertemuan ini mengharuskan para mempelai melakukan sebuah ritual 

khusus dengan atribut Jawa yang adiluhur. 

4. Pernikahan Tradisional Adat Jawa 

 Pernikahan yang dilakukan sesuai dengan adat dan tradisi kebudayaan leluhur 

Jawa. Terdiri dari meminang, pingitan, pasang tarub, siraman, midodareni, 

akad nikah, panggih, dan ngunduh mantu. 
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